
  

  

  

  

  

 تحليل و تجزيه براساس فارس در شناسي باستان هاي كاوش دستاوردهاي

  پستانداران نقوش

هاي   سال پيش و ارتباط آن با ويژگي6000هاي پيش از تاريخ منطقه در  سفال

  محيطي زيست
 

  غرابي سهيال

  مدرس تربيت دانشگاه از شناسي باستان ارشد كارشناس

  

  

  مقدمه

 عامل، تاريخ از پيشهاي  همحوط آثار از توجهي قابل درصد رداشتندرب و  ميك دليل به سفال

 با زمان آن سفالگر .كند  ميايفا را تاريخ از پيش مختلف يها فرهنگ ةپيونددهند نقش و ارتباطي

 آورده وجود به ينيئتز نقوش و ظاهري شكل در كه تغييراتي طريق از كتابت و خط نبود به توجه

 ،نقوش ترين ابتدايي ،است كرده منتقل ما به خود زمان ةجامع و طبيعت اب رابطه در را خود افكار

 ترسيم مضامين در نيز انساني و حيواني ،گياهي نقوش تدريج به آن از بعد و است هندسي نقوش

  .گرفت قرار

 با ... جليان، خسو ريگ، گپ باكون، مانند يهاي همحوط در مقاله اين بررسي مورد نقوش  

 اي مقايسه توان  ميحيوانات اين تصاوير براساس واند  هشد آراستهها  سفالينه يرو بر زيبا سبكي
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 .داد ارائه منطقه ةگذشت و امروزي زيست محيط بين ذهني و عيني

  

  تحقيق هدف

 بررسي و منطقه ديگر يها سايت با آن ارتباط ،نشده كاوش مناطق يها سفال پستانداران نقوش

 از پيش ةدور شناسي باستان اطلس تدوين براي، گذشته در مصور حيوانات اين محيط زيست

 در آن تغييرات و اكولوژيك اهميت تحقيق اين انجام با، نگرفته قرار توجه مورد منطقه تاريخ

 ميداني ساختار به توجه با ها سفال روي بر پستانداران نقوش با آن ارتباط و تاريخ از پيش دوران

   .شود  ميمشخص

  

  تحقيق روش

  ؛ تحقيق طراحي -١

  ؛موزه و كتابخانه از اطالعات آوري جمع -٢

  ؛٤ة منطق جغرافياي و شناختي زيست ،شناسي باستانهاي  هداد ةمقايس -٣

 اطالعات تحليل و تجزيه براي  ميعل چارچوب يك در مطالب بندي طبقه و مطالعه ،بررسي -٤

  ؛شده آوري جمع

 .گيري جهينت -٥

 .است يتطبيق و بنيادي ،تحقيقي ةمقال اين

  

  فارس ةمنطق جغرافيايي موقعيت

 زاده، شمها (.است كيلومترمربع هزار ١٣٣ آن وسعت و دارد قرار ايران جنوب در فارس استان

 شمال جهت با ،زاگرس هاي كوه رشته ةدنبال آن ارتفاعات كه است كوهستاني اي ناحيه و )١٣٦٦

  )١٣٥٠ پتروف،( است شرقي جنوب -غربي

  :است شده تقسيم بخش سه به هوايي و آب نظر از فارس  

 و باران و برف با و سرد ها زمستان بودن كوهستاني علت به ،استان غربي شمال و شمال -١
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  .است مرتع و جنگل از پوشيده ها كوه ةدامن و بوده معتدل ها تابستان

 رايدا منطقه اين دارد، گرم يها تابستان و معتدل يها زمستان ،استان شرقي جنوب و جنوب -٢

  .است مركزي ةجلگ و مرودشت كازرون، ،شيراز چون حاصلخيزي و وسيعهاي  هجلگ

 توان مي و دارد خشك و گرم يها تابستان و باراني و معتدل يها زمستان ،استان مركزي نواحي -٣

  )١٣٦٩ ،فرجي( .ناميد اي مديترانه شبه يا اي مديترانه هواي و آب نوعي را آن

 

 فارس در هوا و آب و وحش حيات ارتباط

 را متنوعي وحش حيات دليل همين به و است چشمگيري هوايي و آب تنوع داراي فارس استان

 نواحي و معتدل يها تابستان و سرد يها زمستان داراي كه غربي شمال و شمال در .است دارا

 بز، كل، جانوريهاي  هگون، وخشك گرم يها تابستان و باراني و معتدل يها زمستان با مركزي

 و جنوب در و شود  ميمشاهده وحشي ةگرب انواع و اي قهوه خرس پلنگ، آهو، ميش، و قوچ

 و جبير رخر،و گ،شده يادهاي  هگون بر عالوه گرم، تابستان و معتدل زمستان با شرقي جنوب

 و كشاورزي اراضي به تبديل وحشي حيوانات دشتي هاي زيستگاه طرفي از .دارد وجود يوزپلنگ

 كه طوري به شده زي دشتهاي  هگون رفتن بين از و پراكندگي باعث ها راه تردگيگس و شده باغات

 و بمو ملي پارك حاضر حال در. است شده منقرض استان دشتي نقاط اكثر در جبير و آهو نسل

 .است حيوانات اين زيستگاه فارس در گور بهرام و هرمود ةشد حفاظت ةمنطق

  

  پيش از تاريخ فارسهاي دورة  ها و بررسي مروري بر حفاري

هاي آزمايشي   را در مرودشت شناسايي كرد و به حفر گمانهB و A، تپة باكون ١ هرتسفلد١٩٢٨در 

 و سي ٤ ناميو اگامي۱۹۵۶ و در ٣ و مك كان٢ النگسدورف۱۹۳۷ و ۱۹۳۲در . در آن پرداخت

  (Alizadeh, 1991- 2).  آن را حفاري كردند٥ايچي مسودا

اي در ناحية جنوبي فارس، فسا، داراب،   بررسي گسترده٦ين سر ارل است۱۹۳۳ -۳۴در   

  .سروستان و فيروزآباد انجام داد
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جمشيد منطقة پاسارگاد تا   با همكاري بنگاه علمي تخت٧ واندنبرگ۱۹۵۵ تا ۱۹۵۱در   

  .جمشيد را بررسي كرد تخت

م  خان۱۹۶۱ -۶۲ توشيهيكو سونو در تپة گپ سرپرست گروه حفاري بود و در ۱۹۵۹در   

  )۱۳۶۷ملك شهميرزادي، . (كلر گاف حفاري منظم تپة نخودي را انجام داد

  .ي پيش از تاريخ مرودشت پرداختها  به بررسي و كاوش در مكان٨ سامنر۱۹۶۹در   

  

 فارس در نوسنگي دوران

 و ٩باكون جري، موشكي،هاي  هتپ در سكونت با روستانشيني فرهنگ م.ق ششم ةهزار اوايل از

 در A باكون ةدور اواخر در شهرنشيني آغازهاي  هنشان م.ق چهارم ةهزار تا و دهگردي آغاز ١٠گپ

 در )بانش(  ميعيال آغاز و نگارش آغاز دوران در م.ق سوم ةهزار در و شود  ميظاهر لپويي دوران

 شده پديدار فارس در تيموران و شغا، قلعه كفتري، دوران در م.ق اول و دوم ةهزار در و مليان ةتپ

  .است

 و شوند  ميظاهر باكون دوران در فارس تاريخ از پيش يها سفال حيواني نقوش تقريباً  

 استفاده توان  ميمنطقه نگاري گاه براي مسئله اين از كه است آن شبيه بسيار ديگرهاي  هتپ نقوش

 )١ ةشمار جدول. ك.ر( .كرد

  

  پستانداران نقوش

  كوهي بز -1

 و شده دور گرايي طبيعت از تدريج به وليشده  كشيده ها لسفا روي برطور طبيعي  ابتدا به بزنقش 

 را آن خود باطني ميل و دلخواه به و گرفته نظر در را معيني ةقاعد طرح هر ايجاد براي هنرمند

  )٢٥٣٦ برزين،( .است نموده نقش

 .است گرديده بزرگ و پهن تناسب بدون ها شاخ و شده كشيده و دراز حيوان دم اغلب  

 گاه كردند، طرح بزرگ اي دايره كه صورت اين به، شده پرداخته بز شاخ نمايش به طفق بعد اندكي

 اختيار در كه اي رمه و گله نمايش براي اي نشانه شايد كه ،گروهي گاهي و مستقل طور به بز طرح
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هاي  هتپ در و گپ و A باكون ةتپ طبقات تمام در كوهي بز .اند هشد نقش ظروف روياند،  هداشت

  :است شده يافت زير يها صورت به مشابه بسيار اشكالي با ديگر

  كوهي بز پاهاي -1-1

 )٦ -٨( تصاوير حيوان پاي چهار واضح صورت به و كوهي بز پاي دو )١-٥( نقوش A باكون در

 اندكي بسيار تالش پا فيزيكي حالت و بز سم، شكافته يها سم دادن نشان براي .است شده ترسيم

  )٩( A باكون از نقش .نبود رايج رسيمت نوع اين و گرفته صورت

  كوهي بز بدن -2-1

  )١٠( ١١جليان ةتپ از نقش .بودند مستطيل بدني ابعاد داراي ندرت به كوهي بزهاي نقوش، در

  كوهي بز ريش -3-1

 از اندكي بسيار تعداد واقع در .است تر رايج بز ديگر انواع از ريش فاقد كوهي بزهاي نقوش

 جليان ةتپ و )١١ -١٤ تصوير( A باكون در مختلفي انواع در بودند شري داراي كه حيواناتي

 تصوير ترين بزرگ A باكون از )١٣٥٠ ميرشيجي،( )١١( نقش و ،اند هشد يافت )١٥ -١٦ تصوير(

  .دهد  مينشان را دار ريش حيواني

  كوهي بز يها شاخ -4-1

   :است شده داده نشان مختلفي يها صورت بهها  شاخ

 و برجستگي داراي يا و )١٧ صويرت :A باكون( دار دندانه، آنها فوقاني بخش هك ييها شاخ -١

 .هستند )١٨ تصوير :A باكون( گل به شبيه اشكالي داراي يا و )٤ -٥تصوير :A باكون( برآمدگي

 بز به مختص شاخ روي ١٢هاي برجستگي اين كه گفت بايد وحشي گوسفند شاخ با مقايسه در

   .است كوهي

  )١٩ تصوير :A باكون(.است شده تقسيم بخش دو به سر باالي در كه ييها شاخ -٢

   )٢٠ تصوير :A باكون ( .اند هشد متصل و مربوط هم به )سر رويش محل( پايه از كه ييها شاخ -٣

 Alizadeh( )٢١ -٢٥ تصوير :A باكون( .اند هشد ترسيم شكل نواري و ساده كه ييها شاخ -٤

 )١٦ تصوير :جليان ةتپ( و )٢٨ تصوير :١٣خسو ريگ ةتپ( و )٢٦ -٢٧تصوير :گپ ةتپ( و )2000,

)Willi,1981( باكون از ٢٩ نقش و A است نظير بي چشم دادن نشان در. )EgamI,1962(  
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  وحشي گوسفند -2

 اين يها بدن از برخي، هست وحشي گوسفند، است رايج بسيار تصاويرش كه ديگري حيوان

  )٣٠ تصوير :A باكون( .هستند  ميترسي دقت و ظرافت نههرگو فاقد عادي غير طور به گوسفندان

  وحشي گوسفند يها شاخ -1-2

 يا و )٣١ تصوير :A باكون( .اند هشد جدا هم از سر رويش محل ازها  شاخ، نقوش از برخي در

  )٣٢ -٣٣ تصوير :A باكون( .اند هشد متصل هم به پايه محل از كوهي بز يها شاخ مانند

 درها  شاخ، است شناسايي و تشخيص قابل كوهي بز يها شاخ از وحشي گوسفند يها شاخ  

  )١ -٢ تصوير :A باكون( .است خورده پيچ وحشي گوسفند در و شكل شمشيري كوهي بز

  

  گاو -3

 .دارد زيادي اقتصادي اهميت گاو، است مرتبط دامداري و كشاورزي با گاو نقش احتماالً

 سرهاي و معمول غير جزئيات بعضي با را گاو نقش كهاند  هشد يافت A باكون از  ميك يها سفال

  )٣٤ -٣٦ تصوير :A باكون( .دهد  مينشان گاو

  

  جبير آهو، -4

 تشكيل ها علف وها  فورب، زارها بوته از بيشتر كه اندك گياهي پوشش با مناطقي در قادرند آهوان

 و زارها درمنه خصوصاً، استپي مناطق را ايراني آهوي هاي زيستگاه بيشتر .كنند زندگي است، شده

  .دهند  ميتشكيل، نيستند دور زيادها  كوهپايه از كه شور يها علف از پوشيده يها دشت

 كه است گياهاني شامل )آهو نوعي( جبير زيستگاه غالب گياهي تيپ كه رسد  مينظر به  

  .دارد اهميت حيوان براي نيز پناه نظر از غذا مينأت بر عالوه

 كويري نيمه و خشك يها دشت به مربوط جبير و خشك نيمه يها دشت به مربوط آهو  

 از ٣٧ تصوير در حالت اين و شود  ميعمودي آهو دم فرار موقع در ،ندارد شاخ ماده آهوي .است

  .است شده داده نشان خوبي به A باكون
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  سمور سگ، -5

 لوله پشتش يرو كه كلفت و پهن  ميد با سگي ،اند هشد ديدهها  سگ از متعددي و مختلف انواع

 بلند و الغر بدني با تازي سگ نوعي )٣٨ تصوير :A باكون( .است برگشته عقب طرف به و شده

 بدني با سگي و )٤٠ تصوير :مادوان سياه ةتپ و ٣٩ تصوير :A باكون( كشيده و باريك ميد و اندام

 .است شده ظاهر ٤٢ تصوير ،گپ ةتپ و ٤١ تصوير ،A باكون در بلند  ميد و كوچكتر و تر فربه

  .است سمور انتزاعي نقش ،مادوان ريگ ةتپ از بلند موهاي با )٤٣ -٤٤( نقوش احتماالً

  

  خرگوش -6

 با خرگوش مانند حيواناتي ةدهند نشان كه هستند  ميك يها سفال )٤٥ -٤٧ تصوير( A باكون در

  .هستند دم فاقد و بزرگ يها گوش

  

  يوزپلنگ و پلنگ -7

 مخفي براي پوششي كه هرجا يا و ها كوه سنگالخيهاي  هدامن ياها  بوته ميان در جنگل، در پلنگ

 شده پوشيده سياهي يها خال از پلنگ بدن سطح بيشتر .كند  ميزندگي باشد، موجود برايش شدن

  .است پلنگ از تر كشيده پاهايش و كوچكتر يوزپلنگ سر اما ستا يوز شبيه بسيار و است

، اليف( .دهد  مينشان B باكون در را يوزپلنگ ،٤٩ رتصوي و A باكون در را پلنگ ،٤٨ نقش  

١٣٥١(  

  

  شير -8

 شيرهايي از رديفي صورت به )٥٢ تصوير( گپ ةتپ در و )٥٠ -٥١ تصوير( A باكون در شير نقش

  )Langsdorff & Mccown, 1942( .است آمده دست هب بلند دم با
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  گراز خوك، -9

 نقش .باشد خوك يك كپل و پاي دو گوياي )٥٣ تصوير( A باكون از ها سفال از يكي نقش شايد

  )Coff, 1982( .بينيم  مي)٥٤تصوير( نخودي ةتپ از ظرفي در را گراز

  

  خرگور -10

 بسيار ةدوند گورخر .هست االغ و اسب ةخانواد از و مخطط معني به زبرا حيوان اين اصلي نام

  جنوب ،جنوب مركز، پياست يها دشت در اكثراً گورخر .هست نوسأم جبير با و است سريعي

 پيشرفت و انسان فشار و زيست محيط تخريب . است هشد ديده ايران شرق شمال و شرق شرقي،

 مراتع و كوير حواشي به استپي مناطق از آسيا در اقوامش ساير مانند را ايران گورخر تكنولوژي

 كوههاي  هدامن در گور سأر ٦٠ حدود اكنون هم .است كشانده زرع و كشت قابل غير و صحرائي

 و فارس در آن زيستگاه ترين مهم و هستند، ايران جنوب در الجالل عين كفه و جمشيد ريگ سرخ

  .است االغ يا گورخر A باكون از ٥٥ تصوير احتماالً )١٣٦٢ ،بيات( .است كرمان

  

  )حال و گذشته در پراكندگي وضعيت( فارس انقراض خطر در جانوري نادر هاي گونه

 در. است متنوع بسيار، گونه و وحش حيات نظر از هوائي و آب فراوان تنوع علت هب فارس استان

 عدم اثر در گذشته در .است نموده حفظ را خود جانوري تنوع مورد، چند جز به نيز حاضر حال

 ةدهند تشكيل اجزاء ةهم بين ،عمده هاي زيستگاه وجود و دشتي گياهي پوشش تخريب

 ولي دهد حيات ةادام توانست مي خود جايگاه در حيواني هر و هبود برقرارتعادل  ها اكوسيستم

 داليل به حيواني هاي گونه از برخي طبيعت در انسان ةمطالع بدون يها دخالت ةنتيج در تدريج به

 در را منطقه اكولوژي و اقليم نقش ميان اين در و رفتند بين از و نبوده زندگي ةادام به قادر مختلف

  .داشت دور نظر از نبايد حيواني پراكنش نهايت در و ها زيستگاه اين نابودي

 اين پراكنش و فارس در انقراض حال در يا و شده منقرض حيوانات از تعدادي به اينجا در  

  :كنيم مي اشاره )١( ةنقش روي در حال و گذشته در حيوانات
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 رتفاعاتا و ارژن دشت ،ايران كشور در زيستگاهش آخرين كه حيوان اين :آسيايي شير -

  ؛است گرديده نابود كلي به است بوده فارس استان در ممسني نورآباد و كازرون بين گرمسيري

 داشت پراكندگي ايران كويري و دشتي مناطق اكثر در گذشته در نيز حيوان اين :آسيائي گورخر -

 يريكو نيمه  مياقلي شرايط از كه فارس استان شرقي يها قسمت در نيز فارس استان سطح در و

   ؛است گور بهرام ةشد حفاظت ةمنطق در منحصراً امروزه ولي بوده است برخوردار

 بسيار گروه حاضر حال در .است بوده فراوان بسيار كشور سطح در كه نيز حيوان اين :پوزپلنگ -

 گور بهرام ةشد حفاظت ةمنطق در نيز فارس استان در و است موجود كشور سطح در آن از اندكي

  ؛كند مي زيست يزر ني شرق در

 ةمنطق ملي پارك در امروزه ولي بود پراكنده فارس استان سطح در گذشته در حيوان اين :پلنگ -

  ؛است موجود گور بهرام ةشد حفاظت

 زيست فارس استان گرمسيري يها دشت اكثر در گذشته در نيز وحشي حيوان اين :جبير -

 شرق در گور بهرام ةشد حفاظت ةمنطق در ياندك بسيار تعداد به حاضرحال  در ولي نمود مي

  ؛دارد وجود الرستان گور بهرام ةشد حفاظت ةمنطق و ريز ني

 جمعيت از و نمود مي زيست فارس استان يها قسمت اكثر در گذشته در نيز حيوان اين :آهو -

 از برخي در اندكي تعداد به و بمو ملي پارك در تنها امروزه ولي بود برخوردار فراواني بسيار

  ؛دارد وجود استان دشتي مناطق

 آنها در گذشته در .است حيوانات اين پناهگاه بهترين اي صخره ارتفاعات :ميش و قوچ پازن، و بز

 يها پارك و شده حفاظت مناطق در بيشتر امروزه و بودند پراكنده فارس استان سطح ارتفاعات

  )١٣٧٢ ،ارسف زيست محيط جامع ةمطالع ةپروژ( .شوند مي نگهداري فارس ملي

  

  يجهنت

 زاگرس يها كوه ارتفاع و است اي مديترانه غير هواي و آب از متأثر فارس استان اينكه به توجه با

 بيشتر پراكندگي با دريا سطح از ارتفاع تدريجي كاهش يابد،  ميكاهش تدريج به شرق به غرب از

 تغييرات آمده وجود هب ارسف زاگرس توپوگرافي در كه تغييراتي .دارد ادامه شرق طرف به ها كوه
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 متنوع يها اكوسيستم گيري شكل موجب كه نموده ايجاد را نظيري كم هوايي و آب جغرافيايي

 اين ،گياهي و جانوريهاي  هگون تنوع همراه به ها زيستگاه گوناگوني . استگرديده آبي و خشكي

 از اي مديترانه غير هواي و آب تأثير . استنموده برخوردار اكولوژيكي خاص موقعيت از را استان

 جانوري ةگون چندين شده موجب زيستي تنوع اين و است زيستي تنوع ايجاد در ثرؤم عوامل

 اين در آهو و جبير آسيايي، گورخر آسيايي، يوزپلنگ ايراني، زرد گوزن  همانندنادر زي خشكي

 تاريخ از پيش اندور ةشد بررسيهاي  هتپ اكثر .باشند نظر تحت طبيعي هاي زيستگاه در استان

 و است كر رود و رحمت كوه فاصل حد در جلگه اين .اند شده واقع مرودشت ةجلگ در فارس

 و )ها درياچه چشمه، رودخانه،( غني آبريز هاي حوضه مناسب، هواي و آب قبيل از هايي ويژگي

 و يگير شكل در محيطي ةعمد عوامل عنوان هب حيواني و گياهي غذايي منابع به آسان دسترسي

  .است داشته مؤثري نقش مرودشت گةجل تاريخ از پيش دوران تكامل

 ميان از .شوند مي ظاهر باكون ةدور در فارس تاريخ از پيش يها سفال حيواني نقوش تقريباً  

 گپ، مختلفهاي  هتپ ميان از را نقش بيشترين وحشي گوسفند و كوهي بز حيواني، نقوش انواع

 داليل از يكي بتوان شايد دارد، نخودي و مادوان ريگ، مادوان سياه خسو، ريگ جليان، باكون،

 كاهش در انسان كه چند هر دانست، فارس در حيوانات اين زياد تعداد را نقوش اين فراواني

 ةاولي بخش از وسيعي قسمت نابودي به مربوط آن علت ترين مهم ولي است دخيل آن شديد

 در را كليدي نقش ها گونه از برخي كه اشتد توجه بايد .است سبز گياهان غذايي ةزنجير

 وجود به كه ديگر هاي گونه از تعدادي نابودي موجب آنها رفتن بين از و دارند عهده به اكوسيستم

  .شد خواهد هستند، نيازمند هم

 انتخاب و گزينش ةمسئل و انسان دخالت بيانگر A باكون از )٣٤ -٣٦ تصاوير( گاو نقوش  

 زندگي در شگرفي اثرات م.ق چهارم ةهزار در حيوان اين كردن اهلي كه ترتيب اين به .است

 و تخريب عوامل از يكي حيوان اين كه چرا .است گذاشته جاي بر منطقه اكوسيستم و انسان

  .است مانده باقي يها جنگل از  ميمه يها بخش زادآوري توقف

 بيانگر پيش سال ٦٠٠٠ در )٥٠ -٥٢ تصاوير( باكون و گپهاي  هتپ در شير تصوير ظهور  

  .است فارس در گياهخوار حيوانات فراواني
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 تغيير را ها زيستگاه وقفه بي تاكنون قبل سال ٦٠٠٠ از انسان شده، گفته مطالب به توجه با  

 كه بود سوزي آتش گذشته، در ها جنگل اكوسيستم در مهم ةتهديدكنند عامل ترين مهم .است داده

 اراضي به ها زيستگاه اين تبديل تخريب عوامل ديگر از و گرديد مي گياهي پوشش سوختن باعث

 اما .داشت پي در را گوشخوار و گياهخوار حيوانات انقراض كه بود ها چراگاه و شاورزيك

 هوايي و آب تغييرات مانند هم طبيعي ديگر عوامل بلكه .دانست انسان را عامل تنها توان نمي

  .هستند دخيل غيره و نبارا مقدار شدن كم و زمين شدن گرم از ناشي

 و دهد  مينشان گپ با مقايسه در تري پيشرفته قراردادي حالت A باكون حيواني نقوش  

 با مقايسه قابل )مادوان سياه و مادوان ريگ خسو، ريگ( فارس جنوبيهاي  هتپ حيواني نقوش

  .هستند A باكون

 بودن  ميقدي يا و استفاده قابل مدارك فقدان يا و ميك علت به نگاري گاه يها جدول اكثردر   

 در نوين يها حفاري همراه به جداول اين در مجدد بازبيني نيستند، برخوردار چنداني دقت از

 هاي محوطه و جليان مانند اي محوطه به بايد )١( ةشمار ةنقش به توجه با .دارد تام ضرورتي فارس

 .نگريست تر جدي مادوان اهسي ةتپ مادوان، ريگ خسو، ريگ سكو،هاي  هتپ جمله از فارس جنوب

 الزم و است غني بسيار فارس جنوب در حيواني پراكنش شود مي مشاهده كه طور همان چون

 جداول در فرهنگي مراحل تا شود انجام داراب و فسا جهرم، در هايي حفاري و بررسي است

  .شود گنجانده فارس

  

  ها نوشت پي
1. E. Herzfeld. 
2. A. Langsdorff. 
3. D. E. MCcown. 
4. Namio, Egami. 
5. Seiichi, Masuda. 
6. Sir Marc Aurel, Stein. 
7. L. Vanden Berghe. 
8. W. Sumner. 
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 تداوم يافته است و Aيز همزمان با فرهنگ باكون پنجم قبل از ميالد است كه در اوايل هزارة چهارم قبل از ميالد ن

  . بعد از گپ استAفرهنگ باكون 
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  فارس نگاري گاه )١( ةشمار جدول

  سفال   دوره  تاريخ

  سياه يا اي قهوه نقش و نخودي رنگ به سفال  قلعه  ٩٠٠

    مياني ايالم  ١٤٥٠-١١٠٠

  سياه به مايل اي قهوه يا قرمز به مايل اي قهوه نقوش با رنگ قرمز وفظر  شغا  ١٦٠٠

 در كفتري قرمز غليظ گلي لعاب با ظروف ساده، و منقوش نخودي ظروف  كفتري  

  منقوش و ساده انواع

    وقفه   ٢٢٠٠

 با سفالين گروه و بود غالب دوره سراسر در كه كاه تمپر با ها سفال گروه  بانش  ٢٨٠٠

 هاي كاسه و قرمز يا سفيد سياه منقوش گلي لعاب با روفظ و شن تمپر

  واريخته لبه

  ساده قرمز ظريف ظروف  لپويي  ٣٤٠٠

  حيواني و هندسي نقوش شامل سياه رنگ با نخودي گلي لعاب يا سفال  باكون   ٣٩٠٠

 روشن، اي قهوه رنگ به ناكافي پخت با و درست گياهي تمپر با سفال  آباد شمس  ٤٥٠٠

  ساده قرمز

 قرمز، هندسي يها طرح داراي شده اندود سفيد رقيق گلي لعاب با سفال  جري  ٤٨٠٠

  اي قهوه يا سياه
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